
VERSTERKEN VAN 
DE RELATIE

WERKVORMEN

Versterk de band tussen ouder en kind door
lichamelijk contact



VOORWOORD

Het knuffelhormoon oxytocine wordt aangemaakt, wat zorgt voor
een ontspannen en gelukkig gevoel
Angst, stress en pijn worden erdoor verminderd
Het vergroot het gevoel van veiligheid
Het versterkt de band tussen ouder en kind

Op het moment dat een kind 'problemen' laat zien is het vaak zo dat
een positieve verbinding tussen ouder(s) en kind niet meer
vanzelfsprekend is. 

Het doen van (ervaringsgerichte) activiteiten kan helpen om het
contact tussen ouder en kind te versterken. Het zorgt voor nieuwe,
positieve en corrigerende ervaringen. 

Dit zorgt ervoor dat een kind zich op sociaal, emotioneel, cognitief en
motorisch vlak zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Het geeft
veerkracht en zelfvertrouwen. 

De beschreven oefeningen in dit e-book zijn gebaseerd op de
bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne. Danielle Vrieze heeft
de teksten voor de massagekaarten ontworpen. De activiteiten kan je
doen tijdens de therapie en andere als suggestie aan ouders
meegeven voor in de thuissituatie. 

Bij de massagekaarten is aanraking een belangrijk element. 
Aanraking heeft veel voordelen denk aan:

Veel plezier en inspiratie toegewenst,

Hartelijke groeten, 

Manon Gervink 

ALS OUDER EN KIND SAMEN PLEZIER HEBBEN ERVAART
HET KIND: 
IK BEN DE MOEITE WAARD OM PLEZIER MEE TE BELEVEN. 



Versterken van de band tussen ouder en
kind
Uiten van eigen wensen, ideeën en behoeften
Stimuleren sensorische ontwikkeling
Vergroten lichaamsbewustzijn
Vergroten van lichaamsgrenzen
Stimuleren van gevoel van geborgenheid

Kind kan variëren in lichaamshouding:
buikligging, rugligging, zitten, vooruitkijken
of achteruit kijken zodat het verschillende
ervaringen (ook qua lichaamsbewustzijn)
opdoet.
Kind is de chauffeur van het tapijt en mag
aangeven in welke versnelling er wordt
gevlogen (uiten van verlangens en
behoeften, oefenen met regie nemen).
Versnelling 1 is langzaam, 2 is gemiddeld en 3
is snel.
Het kind kan los op de deken gaan zitten of
liggen, maar als ouder kan je het kind ook in
de deken rollen (gevoel van
veiligheid/geborgenheid)

Voorbeelddoelen: 

Werkwijze:
Het kind mag op een deken of in een slaapzak
gaan liggen. 
Dit is het vliegende tapijt. Het vliegende tapijt
wordt door de ruimte getrokken en het kind kan
daarop liggen of zitten. Een gladde ondergrond
is belangrijk.

Variaties: 

SLEPEN MET EEN
DEKEN: 

1.

      VLIEGEND TAPIJT



Versterken van de band tussen ouder en
kind
Uiten van eigen wensen, ideeën en creaties
Oefenen met afstemmen

Deze activiteit vraagt al best veel
afstemming. Lukt het om andere wensen en
ideeën te accepteren/verdragen? 
Wat als de ander wat doet wat jij liever niet
wilt? 
Als het nog te ingewikkeld is kan je er ook
voor kiezen dat iedereen een eigen tekening
maakt. 
Geef de tekeningen in de thuis situatie een
mooie plek. 

Voorbeelddoelen: 

Werkwijze:
1. Bedenk samen een thema (feest,
onderwaterwereld, natuur, bioscoop, etc.). 

2. Maak samen met elkaar op 1 groot vel papier
een tekening. 

Variaties: 

2. SAMEN KLEURPLAAT
MAKEN: KLEURPLAAT



Versterken van de band tussen ouder en
kind
Vergroten gevoel van bestaansrecht en
belangrijk zijn voor de ouder. 
Kan ouder en kind een nieuwe ervaring
geven als er sprake is geweest van
bijvoorbeeld adoptie, traumatische bevalling,
verlating, etc. 

Voorbeelddoelen: 

 
Werkwijze:
"Het cadeautje". De ouder pakt het kind in (met
dekens) als een mooi cadeautje. Het gaat
vervolgens voelen wat er in het cadeautje zit en
is super nieuwsgierig. Bij het uitpakken is de
ouder BLIJ met wat het allemaal ziet (voet, arm,
hoofd, etc.).Het kind wordt zo bevestigd in het
gevoel: "Wat ben ik blij met jou" en "Fijn dat je er
bent!" Veel kinderen en ouders vinden het
heerlijk om te doen en willen het vaak herhalen.

Zelf vind ik een super leuke variant in de ouder-
en kind behandelingen de werkvorm uit de
Sherborne methodiek "Het cadeautje".

3. CADEAUTJE
UITPAKKEN: FEEST



Versterken van de band tussen ouder en
kind
Vergroten van het basisvertrouwen
Stimuleren van plezier en ontspanning
Uiten van eigen mening, omgaan met
conflicten (wat doe je als je iets niet leuk
vindt), samenwerken, elkaar aanmoedigen,
grenzen aangeven, etc. 

Voorbeelddoelen: 

Werkwijze:
1. Verzin allemaal 2 gym opdrachten. Heb
respect voor elkaars opdracht en voer deze zo
goed mogelijk uit. 

2. Voer samen de opdrachten uit en stimuleer
elkaar. 

3. Denk aan: touwtje springen, heen en weer
rennen, hinkelen, zo hoog mogelijk springen,
handstand maken, etc. 

4. VERZIN JE EIGEN
GYMNASTIEK
OEFENING: GYMNASTIEK



Versterken van de band tussen ouder en
kind
Vergroten van het basisvertrouwen
Stimuleren van plezier en ontspanning
Samenwerken en verbeteren van
communicatie

Voorbeelddoelen: 

 
Werkwijze:
1. Bouw samen in de ruimte jullie eigen auto
wasstraat. Denk aan: wegen, auto's, wasstraten,
stoplichten, etc. Gebruik je fantasie. 

2. Je mag alle materialen gebruiken die er zijn. 

3. Laat het kind bouwen en de ouder
ondersteunt waar nodig. 

4. In de wasstraat kan je het massagekaartje
gebruiken om 'de auto' te wassen. 

5. Na het bouwen mogen ouder en kind nog
samen spelen in de wasstraat. 

5. MAAK JE EIGEN
WASSTRAAT:
WASSTRAAT



Versterken van de band tussen ouder en
kind
Uiten van eigen wensen, ideeën en creaties
Stimuleren sensorische ontwikkeling
Stimuleren zelfstandigheid

Voorbeelddoelen: 

 

Werkwijze:
Een leuke activiteit voor in de thuissituatie. 

1. Bedenk samen wat je graag zou willen bakken
(koekjes, cake, taart, etc). 

2. Maak samen een boodschappenlijst en doe
boodschappen. Indien het kind dit qua leeftijd
zelf kan is het mooi het kind dit zelfstandig te
laten doen (afhankelijk van hulpvraag) . 

3. Ga het samen bereiden en bakken

4. Maak een feestje waarbij je wat lekkers gaat
eten. Kind kan bijvoorbeeld slingers kleuren,
ballonnen opblazen, etc. 

6. SAMEN IETS BAKKEN:
TAART



Versterken van de band tussen ouder en
kind
Uiten van eigen wensen, ideeën en creaties
Stimuleren van creativiteit
Samenwerking

Voorbeelddoelen: 

 

Werkwijze:
Een leuke activiteit voor tijdens het wandelen

1. Verzamel (tijdens een wandeling) blaadjes,
eikels, dennenappels, steentjes, etc. 

2. Zoek samen een fijne plek en maak van alle
meegenomen spullen een natuurkunstwerk in de
natuur of een natuurmandala

3. Maak met elkaar een mooie foto als
herrinnering

4. Laat het kunstwerk achter als verassing voor
anderen

Variatie: 
Dit kan je uiteraard ook doen in de lente, zomer
en winter. 

7. MAAK EEN
HERFSTMANDALA:
HERFST



Versterken van de band tussen ouder en
kind
Vergroten basisveiligheid
Kind ervaart blijdschap als ouder hem heeft
gevonden
Spannings- en emotieregulatie
Verbeteren van samenwerking &
communicatie

Voorbeelddoelen: 

 

Werkwijze:
1. Maak verstopplekken voor jezelf of voor een
schat (materiaal)

2. Spreek met elkaar af hoelang je de tijd hebt
om jezelf te verstoppen

3. Ga vervolgens lekker verstoppertje spelen.

Kinderen die onveilig gehecht zijn kunnen dit
spel soms willen blijven herhalen (omgang met
scheidingsangst). 

8. VERSTOPPERTJE:
SCHAT ZOEKEN



"KINDEREN DIE VEEL WORDEN
AANGERAAKT GROEIEN BETER,

VOELEN ZICH GELIEFD EN VEILIG,
ZIJN MINDER VAAK ZIEK, LEREN

BETER, HEBBEN EEN BETER
LICHAAMSBESEF, ZIJN SOCIALER

EN COMMUNICEREN BETER."

15 massagekaarten

Laat het kind bepalen hoe lang een bepaalde
massagestap wordt uitgevoerd. Hiermee kan het
oefenen met: leren aangeven van grenzen maar
ook uiting geven aan wensen, verlangens en
behoeften. 
Alle gezinsleden kunnen ook in een 'treintje' achter
elkaar op de grond gaan zitten. 

Werkwijze: 
1. Laat het kind een massagekaart kiezen
2. Nodig het kind uit om te gaan zitten (rug naar de
ouder toe) of om op de buik te gaan liggen
3. Volg de stappen op het kaartje
4. Wissel ervaringen uit
5. Wissel eventueel van rol

Variatie: 
1.

2.


















